
 
Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης, ο ΟΑΕΔ διασυνδέεται με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα “EESSI” μέσω του οποίου 
υλοποιείται η «Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ 
(EESSI)».  
 
Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (Electronic Exchange of Social Security Information - 
EESSI) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης των Ευρωπαϊκών χωρών, που είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με την Κοινωνική 
Ασφάλιση.  
 
Το σύστημα EESSI αποτελεί βασικό στοιχείο για την καθιέρωση στενότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ 
των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για το συντονισμό των Συστημάτων της 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Το EESSI διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων πρέπει να πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά κάτω από ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα και την προστασία 
των δεδομένων που ανταλλάσσονται, εφαρμόζοντας τους τελευταίους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Συντονισμού της 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  
 

 

Το έργο αφορά την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του 
λογισμικού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το 
σύστημα EESSI. 
Στην εν λόγω δράση περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη 
διασύνδεση με το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης-ΑΡ (Access Point), καθώς και με 
υφιστάμενες εφαρμογές από άλλα συστήματα του ΟΑΕΔ.  

 

 



 
 
Το έργο περιλαμβάνει 4 φάσεις 
 

• Πρώτη φάση: εκπόνηση μελέτης 
• Δεύτερη φάση: υλοποίηση του συστήματος 
• Τρίτη φάση: τεκμηρίωση, εκπαίδευση των χρηστών και 

δημοσιότητα 
• Τέταρτη φάση: υποστήριξη του συστήματος κατά την πιλοτική 

λειτουργία 
 

Τώρα το σύστημα λειτουργεί με περιορισμένες κατηγορίες υποθέσεων για τον 
ΟΑΕΔ και στο προσεχές διάστημα θα ενσωματωθούν όλες οι υπόλοιπες.  

 

 
Την υλοποίηση του έργου ως ανάδοχος, ανέλαβε η Cosmos Business Systems έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. 
 

Κύρια οφέλη Διασύνδεσης με το σύστημα EESSI 
 

• Οι ανταλλαγές μέσω των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα  
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (αντικαθιστώντας τις τρέχουσες ανταλλαγές που βασίζονται κυρίως σε έγγραφα 
μέσα) 

• Ταχύτερος χειρισμός για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των φορέων 
• Αποτελεσματικότερη επαλήθευση των δεδομένων που ανταλλάσσονται 

 

Ποιους αφορά: 
 
 

1) Τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία. Σύνδεση περίπου 
15.000 Φορέων μεταξύ τους 

2) Τους υπηκόους των Κρατών-Μελών, τους Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν νομίμως σε έδαφος Κράτους-
Μέλους στην Επικράτεια της ΕΕ και τα προστατευόμενα μέλη οικογενειών αυτών 

3) Την ανταλλαγή δεδομένων σε όλους τους κλάδους της Κοινωνικής Ασφάλισης, που προσδιορίζονται από τους 
Κανονισμούς του Συντονισμού των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν τους παρακάτω τομείς: 
• Παροχές ανεργίας 
• Οικογενειακές παροχές 
• Παροχές μητρότητας και πατρότητας 

 


